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تعزيز التعاون الدويل وتنسيق اجلهود يف دراسة اآلثـار النامجـة عـن              - ٦٠/١٤
 كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٩٠ديســـمرب   /ن األول  كـانو ٢١ املـؤرخ   ٤٥/١٩٠ قراراهتـا   إذ تؤكد من جديد    

 كانــــون ١٨ املــؤرخ ٤٧/١٦٥  و،١٩٩١ديسمــــرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ ٤٦/١٥٠ و
 ،١٩٩٣ديســـــــمرب / كـــــــانون األول٢١ املـــــــؤرخ ٤٨/٢٠٦  و،١٩٩٢رب مســـــــدي/األول

 كـــانون ١٦ املـــؤرخ ٥٢/١٧٢  و،١٩٩٥ديســـمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٠/١٣٤ و
 ٥٦/١٠٩  و،١٩٩٩ديسمبـــر  / كانــون األول ٨املـؤرخ    ٥٤/٩٧  و ،١٩٩٧ديسمبـر  /األول

ديســمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٥٨/١١٩  و،٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٤املــؤرخ 
 بشـأن إغـالق     ٢٠٠٠ديسـمرب   / كـانون األول   ١٤ املؤرخ   ٥٥/١٧١، وكذلك قرارها    ٢٠٠٣

ــاملقررات الــ       ــا ب ــاء، وإذ حتــيط علم ــد الكهرب ــة لتولي ــزة  حمطــة تشــرينوبيل النووي يت اختــذهتا أجه
 ومؤسسات وبرامج منظومة األمم املتحدة تنفيذا لتلك القرارات،

 املــــؤرخ  ١٩٩٠/٥٠دي واالجتمــــاعي  إىل قــــرارات اجمللــــس االقتصــــا  وإذ تشــــري 
 ١٩٩٢/٣٨  و،١٩٩١يوليــــه / متــــوز٢٦ املــــؤرخ ١٩٩١/٥١  و،١٩٩٠يوليــــه /متــــوز ١٣

 ،١٩٩٣يوليه / متوز٢٢ملؤرخ  ا١٩٩٣/٢٣٢، ومقرر اجمللس ١٩٩٢يوليه / متوز٣٠املؤرخ 
 للطــابع الطويــل األجــل آلثــار الكارثــة الــيت شــهدهتا حمطــة تشــرينوبيل    وإدراكــا منــها 

، النووية لتوليد الكهربـاء، الـيت كانـت كارثـة تكنولوجيـة كـربى مـن حيـث نطاقهـا وتعقيـدها                     
 مشـتركا  عليها آثار إنسانية وبيئية واجتماعيـة واقتصـادية وصـحية ومشـاكل تـثري قلقـا            وترتبت  

لدى اجلميع ويتطلب حلـها توسـيع وتنشـيط التعـاون الـدويل وتنسـيق اجلهـود املبذولـة يف هـذا                   
 امليدان على الصعيدين الدويل والوطين،
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  إزاء اآلثار املستمرة هلذا احلادث على حياة وصحة البشـر،          القلقبالغ  عن   وإذ تعرب  
وسي وأوكرانيـا وبـيالروس، وكـذلك يف        سيما األطفال، يف املناطق املتضررة يف االحتاد الر        وال

 البلدان املتضررة األخرى،
بشـأن   )١(توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه بني أعضاء منتـدى تشـرينوبيل            تالحظوإذ   

ــونني  اســتنتاجات  ــرين املعن ــار ’’التقري ــة النامجــة عــن حــادث تشــرينوبيل وإصــالحها   اآلث : البيئي
حية حلــادث تشــرينوبيل وبــرامج الرعايــة الصــحية  اآلثــار الصــ’’  و‘‘عشــرون عامــا مــن اخلــربة 

منتـــدى يف التقيـــيم الشـــامل لآلثـــار البيئيـــة والصـــحية  لل  اهلـــامســـهامباإل قـــرتإذ و، ‘‘اخلاصـــة
 واالجتماعية واالقتصادية لكارثة تشرينوبيل،

 بأمهيــة اجلهــود الوطنيــة الــيت تضــطلع هبــا حكومــات االحتــاد الروســي         وإذ تعتــرف 
 ن أجل ختفيف اآلثار النامجة عن كارثة تشرينوبيل وتقليلها،وأوكرانيا وبيالروس م

الوطنيــة  مجعيــات الصــليب األمحــر يهــا بإســهام منظمــات اجملتمــع املــدين، مبــا فوإذ تقــر 
 واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل         حتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس   التابعة لال 

 املتضررة،ودعم جهود البلدان األمحر، يف التصدي لكارثة تشرينوبيل 
معاجلـة املشـاكل النامجـة عـن حـادث          إزاء   على أمهية النهج اإلمنائي اجلديـد        وإذ تؤكد  

األفـراد املعنـيني واجملتمعـات املعنيـة علـى املـديني املتوسـط              حالـة   تشرينوبيل واهلـادف إىل تطبيـع       
 ،)٢(لوالطوي

ســيما يف   والث تشــرينوبيل،االحتياجــات غــري العاديــة املترتبــة علــى حــاد   وإذ تؤكــد 
 والبحــث، يف ســياق االنتقـال مــن مرحلـة الطــوارئ إىل مرحلــة   يـا  واإليكولوجة الصــحتجمـاال 

 اإلنعاش فيما يتعلق بالتخفيف من اآلثار املترتبة على كارثة تشرينوبيل،
نقــل مهــام منســق األمــم املتحــدة للتعــاون الــدويل بشــأن تشــرينوبيل مــن    تالحــظوإذ  

لعـام للشـؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ إىل مـدير برنـامج               وكيل األمني ا  
 ، اإلمنائيةاألمم املتحدة اإلمنائي ورئيس جمموعة األمم املتحدة

_______________ 
: أعضاء منتدى تشرينوبيل خيتـارون مـن املنظمـات واهليئـات التاليـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة           )١(

املتحدة اإلمنائي، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمـم        الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج األمم       
 التــابع املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية

كـذلك  وجلنـة األمـم املتحـدة العلميـة املعنيـة بآثـار اإلشـعاع الـذري، والبنـك الـدويل، و                   ،لألمانة العامة 
 .حتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس حكومات االوممثل

: اآلثــار اإلنســانية النامجــة عــن حــادث تشــرينوبيل النــووي ’’تقريــر األمــم املتحــدة املعنــون  : انظــر )٢(
 .‘‘لإلنعاش استراتيجية
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 احلاجة إىل اضطالع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باملزيد من التنسـيق وإىل             تؤكدوإذ   
الشـبكة الدوليـة للبحـوث      أنشـطة   أجـل دعـم     نظومة األمـم املتحـدة للمـوارد مـن          تعبئة م حتسني  

  ،نشر استنتاجات منتدى تشرينوبيلالرامية إىل هود اجل و،واملعلومات املتعلقة بتشرينوبيل
املعلومـات يف االحتـاد     املتضـررين إىل    تقييمـات احتياجـات السـكان       إجنـاز   تالحظ  وإذ   

ــة للبحــوث وا       ــة الشــبكة الدولي ــيالروس حتــت رعاي ــا وب ــة  الروســي وأوكراني ــات املتعلق ملعلوم
 بتشرينوبيل،

قادمـة للحـادث يف زيـادة تعزيـز التعـاون      السـنوية العشـرين ال   أمهية الذكرى  تؤكدوإذ   
 ،ة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلهاثالدويل من أجل دراسة آثار كار

، فضال عـن األجـزاء      )٣(٥٨/١١٩العام عن تنفيذ القرار      بتقرير األمني    وإذ حتيط علما   
 ن تقارير وكاالت ومؤسسات منظومة األمم املتحدة،ذات الصلة م

 باإلسـهام املقـدم مـن الـدول ومـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة                   ترحب - ١ 
ــها، وكــذلك       ــة تشــرينوبيل وتقليل ــار النامجــة عــن كارث لتطــوير التعــاون مــن أجــل ختفيــف اآلث

احلكوميـة، فضـال عـن      بأنشطة املنظمات اإلقليمية وغريها من املنظمات وأنشطة املنظمات غري          
 األنشطة الثنائية؛

 اجلهود اليت تضطلع هبـا وكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة              تالحظ مع التقدير   - ٢ 
وسائر املنظمات الدولية األعضاء يف فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة بتشـرينوبيل،               

ــة        ــار النامجــة عــن كارث ــد لدراســة اآلث ــذ هنــج إمنــائي جدي ــا  مــن أجــل تنفي تشــرينوبيل وختفيفه
 ضــرورة مواصــلة فرقــة العمــل  وتؤكــدوتقليلــها، وخباصــة مــن خــالل وضــع مشــاريع حمــددة،   

املشتركة بني الوكاالت القيام بأنشـطتها حتقيقـا لتلـك الغايـة، بوسـائل منـها تنسـيق اجلهـود يف                     
 ميدان تعبئة املوارد؛

ليـل اآلثـار النامجـة       بالصعوبات اليت تواجهها أشد البلدان تضررا يف تق        تعترف - ٣ 
 ومجيـع الوكـاالت     ،دعو الـدول، وخباصـة الـدول املاحنـة        عن كارثة تشرينوبيل إىل أدىن حد، وت      

والصناديق والربامج املعنية يف منظومة األمم املتحدة، وخباصة مؤسسـات بريتـون وودز، فضـال               
ذهلا االحتــاد عــن املنظمــات غــري احلكوميــة، إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم للجهــود اجلاريــة الــيت يبــ  

الروسي وأوكرانيا وبيالروس للتخفيف من اآلثار النامجـة عـن كارثـة تشـرينوبيل، مبـا يف ذلـك                   
مــن خــالل رصــد مبــالغ كافيــة لــدعم الــربامج الطبيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية واإليكولوجيــة 

 املتصلة بالكارثة؛
_______________ 

)٣( A/60/443. 
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 أن على األمم املتحدة مواصلة القيـام بـدور حفـاز وتنسـيقي           تؤكد من جديد   - ٤ 
 هام يف تعزيز التعاون الدويل لدراسة اآلثار النامجة عن كارثة تشرينوبيل وختفيفها وتقليلها؛

ــأن    تطلـــب - ٥  ــدويل بشـ ــاون الـ ــدة للتعـ ــم املتحـ ــق األمـ ــام ومنسـ  إىل األمـــني العـ
ائي ورئـيس جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،           تشرينوبيل بصفته مدير برنامج األمم املتحدة اإلمن      

 اختاذ مزيد من اخلطوات العملية املالئمة من أجل تعزيز تنسيق اجلهود الدولية يف ذلك اجملال؛
 إجنــاز برنــامج التعــاون مــن أجــل التأهيــل يف بــيالروس  تالحــظ مــع االرتيــاح - ٦ 

 إىل حتقيق أحوال معيشـية أفضـل يف         وبرنامج اإلنعاش والتنمية لتشرينوبيل يف أوكرانيا، اهلادفني      
 األقاليم املتضررة وتنميتها تنمية مستدامة؛

 املســاعدة الــيت تقــدمها الوكالــة الدوليــة للطاقــة   مــع االرتيــاح تالحــظ أيضــا - ٧ 
الذرية إىل االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس بشأن إصالح البيئة الزراعيـة والبيئـة احلضـرية،               

ــة ا ــدابري الزراعي ــاطق     والت ــة مــن حيــث التكلفــة، ورصــد التعــرض البشــري يف املن ملضــادة الفعال
 املتضررة من كارثة تشرينوبيل؛

 بالتقـدم الـذي أحرزتـه حكومـات البلـدان املتضـررة             حتيط علما مع االرتيـاح     - ٨ 
وكــاالت األمــم ب وهتيــبيف تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة لتخفيــف آثــار حــادث تشــرينوبيل، 

 تقـدمها مـع     الثنائيـة مواصـلة مواءمـة املسـاعدة الـيت         املتعددة األطراف و  املاحنة  املتحدة واجلهات   
 الوطنية للبلـدان املتضـررة، وتؤكـد أمهيـة العمـل معـا علـى تنفيـذها يف              أولويات االستراتيجيات 

 إطار جهد مشترك بروح من التعاون؛
ز بنـاء    مـن أجـل إجنـا      واجلهات املاحنـة الدوليـة     جبهود حكومة أوكرانيا     ترحب - ٩ 

 فضـال عـن اجلهـود الراميـة إىل كفالـة مجـع وختـزين النفايـات النوويـة بطريقـة                      )٤(وحدة احلمايـة  
  على بذل مزيد من اجلهود يف هذا الصدد؛وتشجعسليمة بيئيا، 

 احلاجة إىل مزيد من التـدابري لكفالـة إدمـاج تقيـيم منتـدى تشـرينوبيل                 تالحظ - ١٠ 
شـبكة  ال االقتصـادية حلـادث تشـرينوبيل النـووي يف عمليـة             ار البيئية والصحية واالجتماعيـة    لآلث

، مبـا يف  املنتـدى ، مـن خـالل نشـر اسـتنتاجات          املتعلقة بتشـرينوبيل   الدولية للبحوث واملعلومات  
 املتضـررين ذلك يف شكل رسائل عملية بشأن أمناط العيش الصحية واملنتجـة موجهـة للسـكان                

مــن االنتعــاش االجتمــاعي واالقتصــادي   أعلــى درجــة مــن حتقيــق قصــد متكينــهم احلــادثمــن 
 والتنمية املستدامة من مجيع جوانبها؛

_______________ 
 .٥٠  و٤٩املرجع نفسه، الفقرتان  )٤(
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ــلم - ١١  ــري     تسـ ــة التحضـ ــتقلة يف عمليـ ــدول املسـ ــة الـ ــه رابطـ ــذي تؤديـ ــدور الـ  بالـ
رابطة إحياء للذكرى السنوية العشرين حلـادث       ال  املشاركة يف  دولالللمناسبات اليت ستنظم يف     

 تشرينوبيل؛
رابطـة  املشـاركة يف    دول  الـ  باألنشطة الـيت تضـطلع هبـا          يف هذا السياق   ترحب - ١٢ 

 الدول املستقلة احتفاال باليوم الدويل إلحيـاء ذكـرى ضـحايا احلـوادث والكـوارث اإلشـعاعية،         
 أبريل؛/نيسان  ٢٦ املوافق

ــدعو - ١٣  ــام باألنشــطة املالئمــة     ت ــوم والقي ــدول األعضــاء إىل االحتفــال هبــذا الي  ال
ــاء ذكــرى ضــحايا احلــواد  ث والكــوارث اإلشــعاعية وإذكــاء الــوعي العــام بآثارهــا علــى    إلحي

 الصحة البشرية والبيئية يف شىت أرجاء العامل؛
 مببادرات حكومات االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس مـن أجـل               ترحب - ١٤ 

 تصـديا    املستفادة واإلجراءات اليت ستتخذ يف املستقبل      استضافة مناسبات دولية بشأن الدروس    
ــة ت ــذكرى الســنوية العشــرين حلــادث تشــرينوبيل،       لكارث ــاء لل ــك إحي ــدعوشــرينوبيل، وذل  وت

مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة والبلــدان املاحنــة وســائر الوكــاالت اإلمنائيــة إىل اإلســهام يف  
 ؛ على حنو فعالجتسيد هذه املبادرات

ية  جلســة تذكاريــة اســتثنائ إىل رئــيس اجلمعيــة العامــة الــدعوة إىل عقــدتطلــب - ١٥ 
 ، إحياء للذكرى السنوية العشرين لكارثة تشرينوبيل؛٢٠٠٦أبريل / يف نيسانللجمعية
 إىل األمـني العـام أن يواصـل جهـوده يف تنفيـذ قـرارات اجلمعيـة العامـة                 تطلب - ١٦ 

ذات الصـلة، وأن يواصـل، مـن خــالل آليـات التنسـيق القائمـة، وخباصــة منسـق األمـم املتحــدة         
نوبيل، إقامــة تعــاون وثيــق مــع وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة،  للتعــاون الــدويل بشــأن تشــري

وكذلك مع املنظمات اإلقليمية وغريها مـن املنظمـات املعنيـة، والقيـام يف الوقـت نفسـه بتنفيـذ                    
 الربامج واملشاريع احملددة املتصلة بتشرينوبيل؛

ظم،  إىل منسق األمـم املتحـدة للتعـاون الـدويل بشـأن تشـرينوبيل أن يـن                 تطلب - ١٧ 
ار الصـحية   بالتعاون مـع حكومـات االحتـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيالروس دراسـة أخـرى لآلثـ                  

  االقتصادية حلادث تشرينوبيل، متشيا مع توصيات منتدى تشرينوبيل؛والبيئية واالجتماعية
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 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـتني،               تطلب - ١٨ 
 .ند فرعي مستقل، تقريرا يتضمن تقييما شامال لتنفيذ مجيع جوانب هذا القراريف إطار ب

 ٥٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤

 


